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•	Csongrád, Budai N. A.	 utcai	 fatelepre	
férfi	munkaerőt	keresek.	30/915-2347

•	Nemzetközi furgon. A Koncsek	 Trans	
Kft.	 megbízható	 gépkocsivezetőt	 keres	 fur-
gonra,	minimum	2	év	nemzetközi	fuvarozás-
ban	szerzett	gyakorlattal.	Bővebb	információ	
hétfő-péntek,	8-17	óra	között:	06-20/4166-
840

•	Az Eurotáp Kft. női,	 férfi	 munkatársat	
keres	 a	 szentesi	 zöldségcsomagoló	 csarno-
kába.	Jelentkezni:	30/939-1544

•	Sólyom Cukrászat Mindszenten cuk-
rászt	vagy	süteménykészítésben	jártas	mun-
katársakat	 felvesz.	 Jelentkezni	 0630	 445-
1388	 telefonszámon,	 vagy	 bartkerkft@
gmail.com	e-mailcímen.

Tehergépkocsi-vezetőt keresünk „C” 
kategóriával Csongrádra. Jelentkezni 
10:00 után: 30/466-4407 (Bartók 
Zsolt e.v.)

•	Makai Autóbontó Szentes autószerelő	
végzettségű	 munkatársat	 keres.	 30/269-
8188.

•	Hungary–Meat Kft. kiskunfélegyházi 
munkahelyre	keres	érvényes	kazánfűtő	vizs-
gával	 (12t/h)	 rendelkező	 munkatársat.	
Érdeklődni,	jelentkezni	a	jozsef.toth@hunga-
rymeat.hu	e-mail	 címen	vagy	a	06-76/463-
815-ös	 telefonszámon,	 vagy	 Kiskunfélegy-
háza,	Majsai	úti	portán	 leadott	önéletrajzzal	
lehet.

Villanyszerelőket keres B kategóriás 
jogosítvánnyal és szerelési tapaszta-
lattal szentesi telephelyű cég. 
Agrotech-Komfort Kft. Érd.: 30/219-
2823, info@agrotk.hu

•	Fóliába egész évre női,	férfi	munkaerőt	
keresek	Szentesre.	+36-30/083-5273.	(Tóth	
I.)

•	Ügyintézői irodai munkakörbe keresek	
Szentesre	 munkatársat.	 Önéletrajzot:	
mb2kft@gmail.com	címre	várom	(MB2	Kft.)

A Matic Kft – Tiszaalpár – Központi 
telephelyi diszpécser munkatársat 
keres. Főbb feladatok: belső és külső 
szállítólevél készítés, vevői kapcso-
lattartás, gyártási folyamatok elle-
nőrzése, irányítása, nyomon követé-
se, ERP rendszerben történő művelet 
lejelentés Jelentkezését önéletrajzzal 
a hr@matic.hu email címre várjuk, 
érdeklődni a 06-30/849-5150-es 
telefonszámon lehet.

SZOLGÁLTATÁS
•	Bádogos-, tetőfedő-, ács-, hőszigetelő	

munkát	 vállalunk.	 Horganyzott	 csatorna	
4500	Ft/m	anyaggal,	munkadíjjal.	Cserepes-
lemez,	 tetőfedések	 kivitelezése,	 palatetők	
felújítása	bontás	nélkül	színes,	mintás	zsin-
dellyel.	Hőszigetelés	terjedelmes	színválasz-
téka	 15.000	 Ft/m2.	 Érd.:	 Varga	 Róbert,	
30/318-1618.

Klímák szakszerű telepítésével foglal-
kozom. Keressen bizalommal és kérje 
ingyenes felmérésem még a kánikula 
beállta előtt! 06-50/1286590 www.
erkon.hu

•	Lomtalanítást, teherfuvarozást válla-
lok. 30/573-4005

•	Beázások és viharkárok javítását,	lapos	
tetők	 szigetelését	 vállalom.	 Telefon:	 0630	
776-9997

•	Régi tetők javítását, áthajtását,	új	tetők,	
teraszok	 és	 trapézlemez	 tetők	 készítését,	
lapos	 tetők	 szigetelését	 vállaljuk	 számlaké-
pesen.	Telefon:	0630	776-9997

•	Laminált padló lerakást vállalok.	
Telefon:	0630	850-8079

•	Kül- és beltéri festést,	 glettelést,	 javí-
tást,	valamint	kőműves	munkálatokat	kedve-
ző	áron	vállalok.	30/625-0567.

•	Festőcsapat munkát vállal. 30/727-
0828.

Autó fényszórók polírozása + ajándék 
védőbevonat. 12.000 Ft/pár. 
06-30/230-3183 www.6640.hu

•	Vízvezeték-szerelés, új fürdőszobák 
elkészítése,	 felújítása,	 burkolása.	
Szennyvízcsatornák	 kiásását,	 új	 külső	 víz-
rendszer	kiépítését	és	egyéb	terepmunkákat	
vállalunk	 rövid	 határidővel.	 Érd.:	 30/249-
7855.

•	Laminált padlók lerakását vállalom.	
Telefon:	0630	923-4132

•	Kistraktorral fűkaszálást vállalok. 
30/573-4005

•	Kisebb-nagyobb kőművesmunkát vál-
lalok. Telefon:	0630	923-4132

•	Kőművesmunkákat vállalok. Telefon: 
0630	921-8007

•	Redőny, rovarháló, árnyékoló, harmo-
nikaajtó	javítás,	készítés!	Nyílászárók,	szige-
telése,	 passzítása,	 beállítása,	 zárvasalat,	
szellőző	 beépítés!	 Penészmentesítés!	 www.
peneszeltavolitasa.hu	 Telefon:	 06-30/294-
6022

Favágás. Veszélyes helyen lévő fák 
kivágását, koronaigazítást vállalok. 
Ugyanitt udvartakarítást, zöld hulla-
dék elszállítást is vállalok. Tel.: 
06-30/248-8208

•	Bérszámfejtést vállalok cégeknek 
tapasztalattal,	 automatizálással.	 www.tnn.
hu/#berszamfejtes

•	Szőnyegét elvisszük, takarítjuk, szárít-
juk,	 visszavisszük.	 info@alfacleaning.hu	
06-20/288-3919

•	Alfa Cleaning: szőnyeg, kárpit,	matrac,	
autóbelső,	 forróvizes	 tisztítása.	 www.alfac-
leaning.hu	06-20/288-3919

•	Ágak, gallyak darálását és	tuskó	kisze-
dését	vállalom.	30/454-1450.

•	Kivehető fogsor készítése, javítása,	
fogpótlás,	 alábélelés,	 kapocs,	 törésjavítás	
garanciával.	30/908-1798.

•	Festést, mázolást, tapétázást, hőszi-
getelést	 vállalok,	 bútormozgatással,	 rövid	
határidővel,	 azonnali	 kezdéssel.	 Olcsón.	
Szentes	 környékén	 is.	 Hívj,	 megegyezünk!	
30/3219-168

•	Szállítást, költöztetést vállalok. 
Rekeszt,	 dobozt	 biztosítok.	 30/9752-490,	
30/482-1120.

•	Veszélyes fák kivágását és	lombkorona	
igazítását	vállalom.	30/996-9970.

•	Fűvágás, permetezés, sövényvágás és	
fa	 kivágását	 vállalom.	 Hívjon	 bizalommal.	
70/416-75-53.

•	Kútfúrás. Telefon: 0630 554-5544

Tetőfelújítás. Ács, bádogos, kőmű-
vesmunka alapanyag beszerzésétől a 
kivitelezésig. 30/428-8367.

Redőny gurtnicsere, régi fa, műanyag 
redőnyök, szúnyoghálók felújítása 
szerelése. 30/428-8367 (Zsombor 
Gergő)

Redőnyszerviz. Gurtnicsere, fa 
redőny, szúnyogháló javítása, újra 
szerelése. 70/351-5381 (Bibar 
György).

Homlokzati hőszigetelést és homlok-
zati munkát vállalunk anyagbeszer-
zéssel és saját állványrendszerrel. 
Referenciák: Facebook - Színvilág.
lakásfelújítás Tel.: 30/44-00-644

•	Szobafestést, mázolást, homlokzati 
munkát	 vállalunk.	 Referenciák:	 Facebook	 -	
Színvilág.lakásfelújítás	Tel.:	30/44-00-644

•	Burkolást, felújítást és kisebb	 kőmű-
vesmunkát	vállalok.	30/572-6792.

•	Veszélyes fák vágását vállalom.	
30/288-5119.

Gurtnicsere, új redőny készítése, 
faredőny javítása hétvégén is, gyors 
precíz munka. Tel.: 06-30/900-8159, 
06-70/227-6273

Vállalom térkő, sírkő, kerítéslábaza-
tok, beton kocsibeállók, járdák tisztí-
tását. Keressen bizalommal! 
06-70/253-0502

•	Fűkaszálást vállalok Szentesen és	kör-
nyékén,	 a	 legjobb	 áron.	 Hívjon	 bátran!	
30/611-7784.

•	Síremlékek tisztítását vállalom. 
30/573-4005

•	Mindenféle kőműves- és festőmunkát,	
bontást,	vasszerelést	vállalunk	számlaképe-
sen.	70/254-2590.

•	Teherfuvarozást, költöztetést vállalok. 
70/532-6055.

•	Teherfuvarozást vállalok. 30/658-
0273
•	Ponyvakészítést vállalok. Telefon: 

0630	850-8079

Cserépkályhák (új, bontott) beépíté-
se, újrarakása, karbantartása. 
Telefon: 0620 978-3962

Ácsmunkát, tetőjavítást, széldeszká-
zást, léccserét, valamint teraszok 
készítését vállalom. 0630/850-8079

•	Új és régi tetők	 készítését,	 javítását,	
ácsmunkát,	 bádogosmunkát,	 kúpkikenést,	
ereszcsatornázást,	 verébdeszkázást,	
Lindab-lemezelést,	 lapostető-szigetelést,	
anyagbeszerzéssel	 vállalok.	 Telefon:	 0620	
6210-577

•	Lindab lemezelés 8000 Ft/m²	 anyag	
munkadíjjal,	tetőfedés,	bádogozás,	ácsmun-
ka,	széldeszkázás,	teraszkészítés,	lambériá-
zás,	 lapos	 tető	 szigetelése,	 zsindelyezés.	
Ereszcsatornázás	 5000	 Ft/m.	 Ingyenes	 fel-
méréssel.	Telefon:	0630	124-5181

•	Leo, Pedrollo és Káma	szivattyúk	 teljes	
körű	felújítását	vállalom.	30/437-7612.

Tetőmester. tetőfedés, ácsmunka, 
javítások, kisebb nagyobb kőműves-
munkák. Király Ferenc 20/447-23-
37.

Balázs redőny. Redőnyök, szúnyoghá-
lók, reluxák, faredőnyök, harmonika 
ajtók, készítése, javítása. Hétvégén is 
hívjon bizalommal. Tel.: 06-70/577-
5008

•	Kül- és beltéri festést,	 javítást	 kedvező	
áron	vállalunk.	30/625-0567.

•	Kőművesmunkát vállalok A-Z-ig. 
30/625-0567.

•	Szobafestést kedvező áron vállalok.	
30/727-08-28.

•	Régi tetők felújítását, bádogosmunkát,	
Lindab-lemezelést,	 kúpkikenést,	 tetőszige-
telést,	 széldeszkázást	 vállalok.	 06-20-362-
8311,	06-30-511-4550

•	Ácsmunkát, bádogosmunkát, tetőfe-
dést, tetőjavítást,	ereszcsatornázást,	csere-
pes-lemezelést,	 széldeszkázást,	 tetőáthaj-
tást,	 lapostető-szigetelést,	 egyéb	 kisebb	
javításokat	vállalok.	06-20-977-2731

Elektromos bojlerek beüzemelése, 
karbantartása, javítása, vízkőtelení-
tése. Hivatalos Ariston és Hajdu szak-
szerviz. Garanciális javítások. www.
bojlerszerviz.eu / www.fazisvadasz.
hu 06-30/230-3183

•	Ácsmunka, tetőjavítás, tetőfedés, 
bádogosmunka,	 cserepes-lemezelés,	 eresz-
csatornázás,	 széldeszkázás,	 tetőáthajtás,	
kúpkikenés,	 egyéb	 javítások	 országosan	
ingyenes	 kiszállással.	 Kedvezmény	 15%	
2023.	április	30-ig.	06-30/928-9443

•	Ács, tetőfedő, bádogos mindenféle	régi	
tető	 felújítását,	 beázás	 megszüntetését,	
bádogozást,	széldeszkázást,	lemezelést	vál-
lal.	+36-30/089-7747,	+36-20/927-4384

•	Fadöntés, favágás, gallyazás, korona-
alakítás	beépített,	körülményes	területekről,	
kosaras	munkagéppel	is.	Igény	szerint	teljes	
körű	 eltakarítás.	 Gyors,	 megbízható	 hatá-
ridővel	vállalom.	70/310-5877.	Kónya	István.

•	Fűkaszával fűnyírást vállalok. 30/630-
4961.

Tetőfedő mester vállal bádogos-, ács-
munkát, cseréplemez átrakást, cse-
réplécezést, kisebb tetőjavítást, 
lapostető szigetelést anyaggal együtt 
is. Ingyenes felmérés, azonnali kez-
dés. +36-20/240-1572

•	Kisgázszer - Vállaljuk gázkazánok	cse-
réjét	 kondenzációs	 gázkazánra,	 fűtésrend-
szerek	 gépi	 vegyszeres	 mosását,	 víz,	 gáz,	
központifűtés-szerelést.	 Ingyenes	 árajánlat	
és	kiszállás.	Telefon:	0670	276-8256

•	Fürdőkád-felújítás igényesen, kívánt 
színben,	 garanciával.	 Telefon:	 0630	 9982-
485

•	Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés	
fűrésztechnikával	történő	befűzését	vállalom	
tégla-	 és	 vályogfalnál.	 Telefon:	 0630	 935-
6527

•	Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás.	
Telefon:	06-30/265-2305

Redőny szerelése, javítása, alumíni-
um, műanyag, fa, gurtnicsere, szú-
nyoghálók készítése. Király Ferenc 
20/447-23-37

•	Szőlő és gyümölcsfák lemosó	permete-
zését	vállalom.	30/442-1161.

Ácsmunkákat, széldeszkacserét, 
beázásjavítást, új tető készítését, régi 
tetők javítását, karbantartását és 
bádogosmunkákat vállalok. Telefon: 
0630 651-7118

•	Cserépkályhák, kemencék, kandallók 
rakása,	javítása,	karbantartása,	több	évtize-
des	szakmai	tapasztalat.	30/483-2307

•	Bádogos-, tetőfedő-, szigetelőmunkák 
(új),	felújítás,	javítás	végzése,	tetőkhöz	csat-
lakozó	 kőműves-	 és	 ácsmunkák	 végzése,	
térbetonozás,	 járdabetonozás,	 térburkolat	
készítése,	 nyílászárócsere,	 ereszcsatorna	
tisztítása,	újítása,	kémények	bontása,	újítá-
sa.	Telefon:	0630	744-3089

•	Megbízható brigád vállal kőművesmun-
kát,	 ácsmunkát,	 régi	 épületek	 felújítását,	
burkolást,	betonozást,	 tetők-kémények	 javí-
tását	 rövid	 határidővel.	 Telefon:	 0630	 184-
1587,	0630	322-4123

•	Parketták felújítását és lerakását	válla-
lom.	Telefon:	0630	923-4132

•	Térkőlerakást vállalok. Telefon: 0630	
923-4132

Redőnyexpressz. Műanyag, fa, alumí-
nium redőnyök készítése, javítása, 
napellenzők készítése. Tel.: 06-70/ 
455-4655

•	Kisebb-nagyobb vízvezeték-szerelést 
vállalok. Telefon:	0630	923-4132

•	Kémények javítását, felújítását válla-
lom.	Telefon:	0630	923-4132

•	Mindenféle ácsmunkát, festést, lami-
náltozást	vállalunk.	Telefon:	0670	280-6356

•	Tetőmunkákat vállalok. Telefon: 0630	
921-8007

•	Épületek bontása romeltakarítással, 
gépi-	 és	 kézi	 földmunkák,	 tükrözés,	 alapá-
sás,	stb.	Telefon:	0630	933-9604

•	Mindenféle festést, lamináltozást, szi-
getelést	vállalunk.	Tel.:	0670	279-8197.

Ács-, tetőfedő-, és bádogosmunkák, 
kőművesmunkák: tetőkarbantartás, 
-javítás, komplett tetőátfedés, dobo-
zolás, széldeszkázás, bádogosmun-
kák, csatornázás, lapostető-szigete-
lés, kúpcserép kenése, kémények 
felújítása, építése, terasz- és előtető-
építés, új tető készítése, kőműves-
munkák A–Z-ig. Ingyenes felmérés 
számlaképesen. Tel: 0630 173-6477

Hívjon bizalommal! Mindenféle tető-
munkát vállalunk (beázások meg-
szüntetése, komplett tetők készítése, 
széldeszkázás). Telefon: 0630 131-
8981.

•	Tetőfelújítás (új és régi),	kémények	javí-
tása,	 dudajavítás,	 hőszigetelés,	 festés,	
kőművesmunkák	 tavalyi	 áron,	 számlaképe-
sen.	Telefon:	0620	622-9094

Mindenféle kőművesmunka A–Z-ig! 
Alárakás, vízszigetelés, falazás, 
vakolás, betonozás, külső és belső 
festések minden formája, hőszigete-
lés számlaképesen, garanciával. 
Telefon: 0630 173-6477

•	Festést, mázolást vállalok. Telefon:	
0630	921-8007

•	Tetőáthajtást vállalok. Telefon: 0630	
923-4132

•	Kisebb-nagyobb épületek bontását 
vállalom.	Telefon:	0630	923-4132

GONDOZÁS
•	Takarítást, gondozást vállalok elérhető	

áron,	 hosszú	 évek	 tapasztalatával.	 30/899-
5212

•	75 éves úriember becsületes	 gondozó-
nőt	keres.	70/306-7620.

OKTATÁS
•	Matematika korrepetálás Szentesen. 

30/366-3161.

•	25 év tapasztalattal iskolaelőkészítést,	
alsótagozatosok	 korrepetálását	 vállalom.	
70/587-1240.

RENDEZVÉNY
•	Meghívó a XI. Vőfély-Zenésztalálkozóra!	

Helyszín:	Pálmonostora,	Tornaterem	Időpont:	
2023.	 május	 27.	 16	 óra.	 A	 menü:	 aperitif,	
pogi,	 szürkemarha-pörkölt	 körettel,	 töltött	
káposzta,	 desszert:	 lakodalmi	 sütemény.	
Vacsora	jegyár:	7500	Ft/fő,	20	órától	vacsora	
nélküli	 jegyár:	 2.500	 Ft.	 Tel.:	 06-70/886-
0213	 Jegy	 kapható:	 Pálmonostorán:	 Park	
ABC-ben	és	a	Kis	ABC-ben,	Gátéron:	Fornetti	
boltban,	 Csongrádon:	 Faragó	 Tibornál	
06-30/944-0951,	 Csengelén:	 Szűcs	
Mónikánál	06-30/961-1473	(16	óra	után)

DUGULÁS-DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁSELHÁRÍTÁS

garanciával
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
CsőkamerázásCsőkamerázás
Szennyvízvezetékek 
teljes körű cseréjét, 
javítását vállaljuk.

0630 8800-510 0630 8800-510 
0630 455-10900630 455-1090
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NYÍLÁSZÁRÓK
REDÕNYÖK

garanciával.
Harmonikaajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny, 

reluxa, javítások, gurtnicsere, átszabás. 

Ingyenes felmérés. Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

plesoka55@gmail.com

Nemes János
szobafestõ - mázoló - tapétázó mester
Egyéb tevékenység: szõnyeg,
PVC, laminált padló lerakása,
hõszigetelés, anyagbeszerzés

30/309-8017


